הגורמים לצמיחת התנועות הלאומיות -רעיונות
גורם  :1השפעת הרעיונות של תנועת ההשכלה
תנועה ההשכלה התפתחה בסוף המאה ה 11-ושהדגישה את חשיבות השכל (התבונה) והקידמה
כתחליף לאמונה ולדת אחד מהפילוסופים הבולטים שלה היה :
ז'אן ז'אק רוסו

 .1מדוע מתלכדים אנשים למדינה,
לדעת רוסו? מה הם מאפייניה של
התלכדות זו?
 .2המדינה של רוסו היא מדינה
לאומית אתנית או מדינה לאומית
ליברלית?
במאות ה 11-וה 11-החלה קבוצה של הוגי דעות ,סופרים ,מדענים ומשכילים להדגיש את התבונה כתכונה
העליונה ביותר של האדם ,והעמידה את השאיפה לידע והשכלה כמטרה מרכזית בחיי האדם .אותם משכילים
יצאו כנגד התפיסה כי הדת היא מקור הידע וטענו כי על האדם לעשות שימוש ביקורתי בתבונה כדי לרכוש ידע
אמיתי ומבוסס.
הוגים אלה טענו כי לכל אדם יש זכויות טבעיות מעצם היותו יצור תבוני .תנועת ההשכלה הכירה בכך שכל בני
האדם שווים בזכויות היסוד לחיים ,לחירות ולקניין .לפי תפיסה זו ,הסדר החברתי הנכון צריך להיות זה אשר
ישמור על זכויות אלה ולא יפגע בהן .הוא טען כי העם כולו הוא הריבון ,והשליט צריך לפעול בשם "הרצון הכללי"
של העם .על כן ,המשטר המלוכני (שלטון המלך) ,הנהנה מכוח בלתי מוגבל ,אינו משטר ראוי וצריך להחליפו
בשלטון ,שיהיה מבוסס על ההסכמה של האזרחים ויבטא את ריבונות העם.
רעיונות תנועת ההשכלה השפיעו על התנועות הלאומיות באירופה מאחר שדרשו לשנות את השלטון ולהעניק
זכויות לאזרחים.
רעיונות אלה השפיעו גם על המאבקים הלאומיים כנגד כובש זר :כפי שכל בני האדם שווים וחופשיים ,כך קיים
שוויון בין העמים ,ולכל עם יש זכות להגדרה עצמית ,כלומר -לחופש ולעצמאות ,מבלי שהיא נתונה לכיבוש של
עם זר .ברגע שכל אומה תהיה חופשייה יוכלו אזרחיה לממש את זכויותיהן הטבעיות.
 .3הסבירו מהם הרעיונות המרכזיים של תנועת ההשכלה.
 .4הסבירו כיצד השפיעה תנועת ההשכלה על צמיחת הלאומיות באירופה?
 .5חשבו על דרך מעניינת ללמד את הכיתה את תנועת ההשכלה כגורם לצמיחת התנועות הלאומיות.
 .6לאחר שלמדתם את כל הגורמים ,נסחו מכתב לאדם שהגיע בסוף המאה ה 11-לאירופה ובו הסבירו מהי
הלאומיות ומהם הגורמים לצמיחתה ,במכתב שימו דגש על הגורם שלדעתכם השפיע בצורה החזקה ביותר על
צמיחת הלאומיות באירופה.

הגורמים לצמיחת התנועות הלאומיות -רעיונות
גורם  :2השפעת הרעיונות של התנועה הרומנטית
תנועה הרומנטית התפתחה לאחר וכתגובה לתנועת ההשכלה ,בסוף המאה ה11-הדמויות הבולטות היו
סופרים ומשוררים כמו :
וביירון באנגליה
גטה בגרמניה

התנועה הרומנטית נולדה כניגוד לרעיונות של תנועת ההשכלה .בעוד שההשכלה הדגישה את השכל וההיגיון,
התנועה הרומנטית הדגישה את הרגש ,החושים ,הדמיון ,הקסם וכל מה שפועל על האדם בדרך לא שכלית .חברי
הת נועה הרומנטית לא ביקשו לפתח את המדע וההשכלה אלא להרחיב את החוויה האנושית -הם שאפו לעורר
באדם את ההתלהבות ,היופי ,אהבת הטבע ,והחיבור לעבר ולמורשת העם.
חברי התנועה הרומנטית חיפשו אחר סימנים ייחודיים המאפיינים עם מסוים ,כדי לחבר את כל בני העם יחד .הם
השתמשו באגדות עם ,בסיפורי גיבורים ,ובמיתוסים מרגשים כדי לחזק את הזיקה של האדם אל העבר והמורשת
של עמו .בכך תרמה התנועה לעיצוב (בניית) הזהות הלאומית של העם .באמצעות סיפורים ,ציורים ומוסיקה,
אנשים רבים יכלו להזדהות עם גיבורי עבר ולחוש חלק מעם מיוחד ומפואר.
התנועה הרומנטית עוררה את הרגש הלאומי של בני כל עם ,חיברה אותם אל ההיסטוריה של אבות אבותיהם,
הציתה את אהבת הטבע והמולדת שלהם ,ובכך עודדה אותם להצטרף למאבק הלאומי.

 .1הסבירו מהם הרעיונות המרכזיים של תנועת הרומנטיקה.
 .2הביאו דוגמאות ליצירות אומנות -ציורים/מחזות/מוזיקה מתקופת התנועה הרומנטית.
 .3הסבירו כיצד השפיעה תנועת הרומנטיקה על צמיחת הלאומיות באירופה?
 .4חשבו על דרך מעניינת ללמד את הכיתה את תנועת הרומנטיקה כגורם לצמיחת התנועות הלאומיות.
 .5לאחר שלמדתם את כל הגורמים ,נסחו מכתב לאדם שהגיע בסוף המאה ה 11-לאירופה ובו הסבירו מהי
הלאומיות ומהם הגורמים לצמיחתה ,במכתב שימו דגש על הגורם שלדעתכם השפיע בצורה החזקה ביותר על
צמיחת הלאומיות באירופה.

הגורמים לצמיחת התנועות הלאומיות -רעיונות ותהליכים חברתיים
גורם  :3השפעת תופעת החילון
.

במחצית השנייה של המאה התשע עשרה החלו
ממשלות באירופה להקצות תקציבים להקמת
מערכות חינוך ציבוריות .קיום מערכת חינוך
בפיקוח המדינה ולא בפיקוח הכנסייה ,מעיד
על תהליך החילון שהתרחש באירופה במאה
התשע עשרה .הלימוד בבית הספר היסודי,
שהחל כבר במהפכה הצרפתית ,כבר לא היה
זכות של בעלי רכוש ,ובהדרגה החל להתפתח
חוק חינוך חובה חינם .בית הספר היסודי היה
בן ארבע כיתות ,והתלמידים החלו ללמוד בו
בגיל חמש-שש שנים

במשך מאות שנים הייתה הכנסייה הקתולית הסמכות הרוחנית העליונה באירופה .הכנסייה סיפקה תשובות
לשאלות שהתעוררו בקרב האנשים ,והגדירה עבורם את הטוב ואת הרע .נוצרי טוב ,לפי הכנסייה ,הוא אדם
המאמין בעיקרי האמונה הנוצרית ונשמע להוראותיה .עקב מעמדה הרוחני צברה הכנסייה כוח עצום והשפעה
אדירה על חיי הפרט .מוסדות הכנסייה סיפקו לאדם לא רק סדר ומשמעות ,אלא גם סדר יום ותחושת שייכות
חברתית וקהילתית .עם התפתחות המדע ועליית תנועת ההשכלה ,ירד מעמדה של הכנסייה .המדע ,אשר התבסס
על השכל האנושי ,הצליח להסביר תופעות רבות ,והפך למקור העיקרי של הידע .כתוצאה החל תהליך של חילון:
אנשים רבים החלו לנטוש בהדרגה את הכנסייה ומוסדותיה וכך נשברה הבלעדיות של הכנסייה בחיי הפרט
והחברה.
ירידת מעמד הדת הותירה חלל ריק בלב האדם ונוצר צורך בכוח גדול אחר ,שיהווה תחליף לדת .כוח זה היה
התנועה הלאומית ,שממש כמו הדת ,אף היא השתמשה בסמלים ודיברה במושגים של עם ,מולדת וקדושה.

 .1הסבירו מהו תהליך החילון.
 .2הסבירו כיצד השפיע תהליך החילון על צמיחת הלאומיות באירופה?
 .3חשבו על דרך מעניינת ללמד את הכיתה את תהליך החילון כגורם לצמיחת התנועות הלאומיות.
 .4לאחר שלמדתם את כל הגורמים ,נסחו מכתב לאדם שהגיע בסוף המאה ה 11-לאירופה ובו הסבירו מהי
הלאומיות ומהם הגורמים לצמיחתה ,במכתב שימו דגש על הגורם שלדעתכם השפיע בצורה החזקה ביותר על
צמיחת הלאומיות באירופה.

הגורמים לצמיחת התנועות הלאומיות -אירועים היסטוריים מעצבים
גורם  :4המהפכה האמריקאית והמהפכה הצרפתית
המהפכה האמריקאית-
בשנת  1116מרדו  13המושבות האמריקאיות בבריטניה
והכריזו על עצמאותן ואיחודם למסגרת מדינית אחת שנקראה
ארצות הברית של אמריקה .המתיישבים בארה"ב טענו כי
האימפריה הבריטית פוגעת בזכויותיהם הטבעיות ומטילה
עליהם מיסים לא הוגנים וכתוצאה החליטו המושבות על
עצמאותן ,יצאו למלחמה נגד בריטניה וניצחו אותה.
ב הכרזת העצמאות האמריקאית נכתב כי כל בני האדם נולדו שווים ולכולם הזכות לחיים ,הזכות לחירות והזכות
לרדיפה אחרי האושר .לצורך הבטחת זכויות אלה יש להקים ממשל שמקבל את כוחו וסמכותו מאת האזרחים.
בכך הפכה ארה"ב למדינה הראשונה ,המנסה להגשים את עקרונות תנועת ההשכלה הלכה למעשה .מלחמת
העצמאות של ארה"ב נתנה השראה למהפכה הצרפתית ,ולעמים אחרים אשר האמינו בזכות הטבעית שלהם
לשלוט על עצמם וליישם את הערכים הליברליים.

המהפכה הצרפתית-
בשנת  1111התכנסה בפאריס אסיפת המעמדות .לפי הנוהג ,שני המעמדות
העליונים ,האצולה והכמורה ,התכנסו באולם נפרד משל נציגי פשוטי העם,
על מנת להבטיח לעצמם רוב מול בני המעמד הפשוט .בשנה זו הזמינו
נציגי העם את נציגי האצולה והכמורה לשבת באולם אחד ,ובכך קראו
למעשה לביטול הבדלי המעמדות .האצולה והכמורה סירבו להזמנה ונציגי
העם הכריזו על עצמם כעל "אספה לאומית" ,המייצגים את העם ונלחמים
למענו כנגד המשטר של המלך והאצילים ,למען השגת "חירות ,שוויון
ואחווה" .סיסמה זו שלהבה את ההמונים והובילה להתקוממות עממית כנגד המשטר .ההתקוממות הובילה
לביטול זכויות היתר של האצולה והכמורה ,לביטול את כוחו המוחלט של המלך ולבניית משטר חדש שייצג את
העם ויכיר בזכויותיהם האדם והאזרח של התושבים .בסוף אוגוסט ניסחה האספה הלאומית החדשה את "הצהרת
זכויות האדם והאזרח" ,אשר התבססה על עקרונות תנועת ההשכלה .הצלחתה של המהפכה הצרפתית והצהרת
זכויות האדם והאזרח העניקו השראה לתנועות לאומיות ברחבי אירופה.
המהפכה הצרפתית שינתה לחלוטין את המשטר המדיני בצרפת ,ומימשה את הרעיון הדמוקרטי של שלטון העם.
כל אזרח צרפתי הוכר כבן הלאום הצרפתי  ,ולכל האזרחים הייתה זכות לבחור בשלטון .בחירתם של האזרחים
העניקה לגיטימיות לשלטון.
הלאומיות הצרפתית היא ביטוי ללאומיות אזרחית ,המתבססת על תפיסה ליברלית המעניקה את חופש הבחירה
וחופש ההצטרפות לאומה.
בשתי המהפכות נקבע תקדים להרס "הסדר הישן" ובניית מוסדות שלטוניים השואבים את סמכותם מהעם.
 .1הסבירו מהן המהפכות.
 .2הסבירו כיצד השפיעו המהפכות האמריקאית והצרפתית על צמיחת הלאומיות באירופה?
 .3חשבו על דרך מעניינת ללמד את הכיתה את המהפכות כגורם לצמיחת התנועות הלאומיות.
 .4לאחר שלמדתם את כל הגורמים ,נסחו מכתב לאדם שהגיע בסוף המאה ה 11-לאירופה ובו הסבירו מהי
הלאומיות ומהם הגורמים לצמיחתה ,במכתב שימו דגש על הגורם שלדעתכם השפיע בצורה החזקה ביותר על
צמיחת הלאומיות באירופה.

הגורמים לצמיחת התנועות הלאומיות -אירועים היסטוריים מעצבים

גורם  :5כיבושי נפוליון
.

כיבושי נפוליון -עשר שנים לאחר המהפכה הצרפתית עלה לשלטון בצרפת גנרל בשם נפוליון בונאפרטה.
נפוליון האמין בעקרונות המהפכה הצרפתית וערך שינויים בחברה ,כדי לממש את זכויות האדם לחירות ,לקניין,
שוויון ,חופש מצפון ודת .בשנת  1184הכתיר נפוליון את עצמו כקיסר ויצא למסע כיבושים אדיר על מנת להפיץ
את רעיונות המהפכה הצרפתית באירופה ולשחרר את עמי אירופה מהעריצות של השלטון הישן .כיבושיו של
נפוליון עוררו את הלאומיות ברחבי אירופה בשני אופנים מנוגדים זה לזה:
א .מצד אחד ,בכל מקום אותו כבש ,הוא הפיץ את ערכי המהפכה הצרפתית והחדיר בקרב העמים את ערכי
זכויות האדם לחירות ושוויון.
ב .מצד שני ,עם הזמן הבינו העמים הכבושים כי נפוליון לא שיחרר אתם מהשלטון הקודם ,אלא פשוט החליף את
השלטון הישן בשלטון הצרפתי .הצרפתים כפו תשלום מיסים על העמים הכבושים והדבר עורר התנגדות הולכת
וגוברת לכיבוש .העמים השונים התקוממו כנגד נפוליון דווקא בשם אותם ערכים שנפוליון עצמו הפיץ באירופה:
גם הם רצו לבטא את עצמם ,ורצו להיות חופשיים ,כיבושי נפוליון עוררו רגשות לאומיים עזים  ,תודעה לאומית
ושאיפה לעצמאות .העמים השונים החלו לחקור את עברם ההיסטורי ולהדגיש את ההבדלים ביניהם לבין עמים
אחרים.
כיבושי נפוליון עוררו את הלאומיות האתנית.
החל משנת  1112החלה התקפה משולבת של ארבע המעצמות (אנגליה ,אוסטריה ,פרוסיה ורוסיה) שהסתיימה
בתבוסה כוללת של נפוליון ולהגלייתו.

 .1הסבירו את הסתירה שנוצרה בעקבות כיבושי נפוליון.
 .2הסבירו כיצד השפיעה סתירה זו על צמיחת הלאומיות באירופה?
 .3חשבו על דרך מעניינת ללמד את הכיתה את כיבושי נפוליון כגורם לצמיחת התנועות הלאומיות.
 .4לאחר שלמדתם את כל הגורמים ,נסחו מכתב לאדם שהגיע בסוף המאה ה 11-לאירופה ובו הסבירו מהי
הלאומיות ומהם הגורמים לצמיחתה ,במכתב שימו דגש על הגורם שלדעתכם השפיע בצורה החזקה ביותר על
צמיחת הלאומיות באירופה.

הגורמים לצמיחת התנועות הלאומיות-
תהליכים חברתיים וכלכליים באירופה
גורם  :6השפעת תהליכי התיעוש והעיור
.

במאה ה 11-התרחשה באירופה המהפכה התעשייתית :בעקבות תגליות מדעיות בתחום הפיסיקה והחשמל,
התרחשה מהפכה ענקית בתחום הייצור והוקמו אלפי בתי חרושת ומפעלים קטנים בתחומי הערים .כתוצאה,
המוני אנשים ,המחפשים אחר עבודה ,עזבו את כפריהם ואת משפחתם ועברו להתגורר בערים ,תוך שהם
משאירים מאחוריהם את אורח חייהם הישן .עם המעבר לעיר ,חשו אנשים רבים כי איבדו את תמיכת הקהילה,
המשפחה והערכים הישנים והמסורתיים ,ועל כן חשו ריקנות וצורך גדול להשתייך לקהילה חדשה.
הלאומיות סיפקה את הצורך הזה על ידי כך שהעניקה תחושת שייכות וביטחון לכולם .היא הייתה "הדבק" שחיבר
את מגזרי החברה החדשים והקנה לכולם תרבות משותפת.
מעצם ההשתייכות לעם גדול בעל היסטוריה עתיקה ,אנשים רבים חשו שייכות וגאווה .הם כבר לא ראו את
עצמם כאנשים קטנים בתוך עולם גדול ומשתנה ,אלא כבעלי תפקיד וכשייכים למשהו גדול ,חזק ונצחי :העם.
 .1הסבירו מהם תהליכי התיעוש והעיור.
 .2הסבירו כיצד השפיעו תהליכים אלו על צמיחת הלאומיות באירופה?
 .3חשבו על דרך מעניינת ללמד את הכיתה את תהליכי התיעוש והעיור כגורם לצמיחת התנועות הלאומיות.
 .4לאחר שלמדתם את כל הגורמים ,נסחו מכתב לאדם שהגיע בסוף המאה ה 11-לאירופה ובו הסבירו מהי
הלאומיות ומהם הגורמים לצמיחתה ,במכתב שימו דגש על הגורם שלדעתכם השפיע בצורה החזקה ביותר על
צמיחת הלאומיות באירופה.

הגורמים לצמיחת התנועות הלאומיות -גורמים מסייעים
גורם  :1השפעתן של תמורות בתחבורה ,בתקשורת ,בחינוך ובתרבות
.
מכונת דפוס

טלגרף

רכבת

במהלך המאה ה 11-חלו תמורות אדירות באירופה בתחומי התחבורה ,התקשורת ,החינוך והתרבות.
בתחום התחבורה ,נסללו מסילות רכבת לאורכה ולרוחבה של אירופה ונבנו ספינות קיטור .שינויים אלה אפשרו
להמוני אנשים להגר ממדינה למדינה ומכפרים לערים וגם אפשרו מעבר מהיר של סחורות ממקום למקום.
בנוסף ,חלו התפתחויות בתחום התקשורת ,בייחוד המצאת הטלגרף אשר אפשרה העברה מהירה של מידע
ועלייתה של העיתונות החופשית :עקב התפתחויות טכנולוגיות ,הופצו בערים שונות עותקים רבים של עיתונים,
אשר הציגו מידע זמין ופתחו את אופקי הקוראים.
במהלך המאה ה 11-התפתחה מאד מערכת החינוך הממלכתית ומעגל יודעי הקרוא והכתוב גדל .בנוסף התרחשה
פריחה מדעית ותרבותית בתחומי הספרות ,התיאטרון והמוסיקה.
כתוצאה מכל התמורות האלה צמחה באירופה חברה עירונית ,עשירה יותר ,ועלה מעמד חדש :מעמד הבורגנות.
הבורגנים היו אנשים משכילים ,בעלי רכוש ולרוב חילוניים ,אשר הגיעו לערים הגדולות מכל רחבי המדינה .הם
קראו עיתונים ,התעניינו בבעיות שעל סדר היום ,והחלו לבקר את השלטון ולפעול למען הקמתה של חברה
חדשה ,שאינה מבוססת על החלוקה המסורתית למעמדות .חלקם הביעו את רעיונותיהם באמצעות מאמרים
בעיתון וחלקם בדרך של אמנות .עקב הרחבת ידיעת הקרוא וכתוב ,רבים נחשפו לרעיון הלאומיות והדבר חיזק
את התנועות הלאומיות בכל מדינה .אמצעי התקשורת ההמוניים סייעו להפיץ את רעיון הלאומיות והעובדה
שנחשפו אליו פועלים ומשכילים מכל רחבי המדינה תרמה להפיכת הרעיון לעממי.

 .1הסבירו מהן התמורות הטכנולוגיות והתרבותיות שהחלו להיווצר במאה ה.11-
 .2הסבירו כיצד השפיעו תמורות אלו על צמיחת הלאומיות באירופה?
 .3חשבו על דרך מעניינת ללמד את הכיתה את התמורות הטכנולוגיות והתרבותיות כגורם לצמיחת התנועות
הלאומיות.
 .4לאחר שלמדתם את כל הגורמים ,נסחו מכתב לאדם שהגיע בסוף המאה ה 11-לאירופה ובו הסבירו מהי
הלאומיות ומהם הגורמים לצמיחתה ,במכתב שימו דגש על הגורם שלדעתכם השפיע בצורה החזקה ביותר על
צמיחת הלאומיות באירופה.

